ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінанси»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 від 06.12.2017 р. ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) призначений, як
базовий вищий навчальний заклад по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Фінанси».
Для участі у II етапі від Вашого ВНЗ запрошуються переможці І-го етапу олімпіади (не
більше 2 чол.), які навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр» та вивчають відповідну
дисципліну у поточному, або закінчили її вивчати в минулому році.
Олімпіада відбудеться 25 - 27 квітня 2018 року.
Програмою олімпіади передбачено:
25 квітня - день заїзду, реєстрація та поселення учасників олімпіади з 8.30 до 18.00 (хол академії
вул. Чернишевського, 24а).
26 квітня - 9.00 - 18.00 - відкриття олімпіади, виконання конкурсних завдань (вул.
Чернишевського, 24а).
27 квітня - 10.00 - 17.00 - оголошення результатів, робота апеляційної комісії, нагородження
переможців, від’їзд учасників (вул. Чернишевського, 24а).
Конкурс складатиметься з тестування учасників і вирішення завдань з дисципліни
«Фінанси» за темами: Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. Історія та еволюція
фінансів. Фінансова система і фінансова політика. Податки і податкова система. Бюджет і
бюджетна система. Державний борг і державний кредит. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм
і фінансове вирівнювання. Спеціальні позабюджетні фонди. Фінанси домогосподарств. Фінанси
підприємств. Страхування. Страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси. Фінанси
країн з розвиненою ринковою економікою. Фінансова безпека держави.
Студентам обов'язково мати при собі паспорт, студентський квиток, для іногородніх –
посвідчення про відрядження. За відсутності цих документів участь у олімпіаді неможлива.
Організаційний комітет забезпечує розміщення учасників олімпіади у гуртожитках (ціна
проживання від 50 грн.) за попереднім замовленням (Додаток 2 на сайтах www.new.pgasa.dp.ua,
www.econom.dp.ua). Проживання та харчування під час перебування у місті Дніпро учасники
сплачують самостійно. Бронювання готелю учасники олімпіади здійснюють самостійно. Про
квитки на зворотну дорогу учасники олімпіади мають потурбуватися особисто. Програмою
культурних заходів передбачено екскурсії: Історичний музей, художній музей, театр опери та
балету, культурно-діловий центр «Менора», «Інтерпайп НТЗ» 25 або 26 квітня (за бажанням
учасників). Попередній запис обов’язковий (Додаток 2 на сайтах www.new.pgasa.dp.ua,
www.econom.dp.ua).
Проїзд від залізничного вокзалу - маршрутне таксі №109 до зупинки вул. Жуковського.
Повідомлення навчального закладу про участь у олімпіаді разом із анкетами студентівучасників олімпіади (Додаток 1 на сайтах www.new.pgasa.dp.ua, www.econom.dp.ua) просимо
надіслати до 12 березня 2018 р. на електронну адресу: olim.fin.pdaba@ukr.net
Друкований варіант анкети з печаткою ВНЗ обов’язково мати при собі на момент
реєстрації учасників олімпіади.
Побажання оргкомітету олімпіади: Анкети заповнювати чітким розбірливим почерком.
Анкети, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. Після отримання заявки на
вашу адресу буде вислано підтвердження електронною поштою.
До уваги студентів – учасників! При собі мати калькулятор. Використання мобільних
телефонів для проведення розрахунків ЗАБОРОНЕНО!
Довідки за тел.:
(067) 870-56-27 – Якименко Анжела Миколаївна.
(097) 540-05-56 – Тіверіадська Людмила Валеріївна.

olim.fin.pdaba@ukr.net

Додаток 1

АНКЕТА
учасника II етапу Олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________
______________________________________________________________________
Дата народження _______________________________________________________
Домашня адреса, телефон _____________________________________
Електронна пошта _____________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування та місце знаходження) _________
______________________________________________________________________
Факультет, курс ________________________________________________________
Рішенням оргкомітету ___________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) ____________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади _____________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни,

______________________________________________________________________
напряму, спеціальності)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади.
Голова оргкомітету
вищого навчального закладу ____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

Підпис учасника Олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

* Анкета заповнюється чітким розбірливим почерком!!!

Додаток 2
Заявка на поселення учасників ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінанси» 25-27 квітня 2018 року
у студмістечку ДВЗ ПДАБА та на участь у екскурсійних заходах
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Назва ВНЗ
Факультет
Курс
Спеціальність
Телефон (з зазначенням коду):
- домашній
- мобільний
e-mail (обов’язково)
Адреса
Інформація про приїзд:
Дата і час приїзду
Дата від’їзду
Потреба в готелі (так, ні)**
Потреба в гуртожитку (так, ні)*
Участь в екскурсійних заходах (так, ні)
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада
супроводжуючої особи, контактний телефон (за умови
приїзду)
Потреба в готелі (так, ні)
Потреба в гуртожитку (так, ні)
Інформація про приїзд:
Дата і час приїзду
Дата від’їзду
Участь в екскурсійних заходах (так, ні)
*Оберіть тільки один варіант поселення: або гуртожиток, або готель.
** Готель обирається та бронюється учасниками олімпіади самостійно!!!

